
Lato tuż , tuż 

 

 

 

Najdłuższym dniem w roku rozpoczyna się lato 

Lato lato 

https://www.youtube.com/watch?v=br1-TKwMP-k-  piosenka 

 

LATO 

Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to 

okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat 

nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.  

 



Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu 

równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 czerwca a 

23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym 

mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest 

dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa - Słońce 

wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad horyzontem. 

 

 

 

Ciekawostka: Polski rekord temperatury to +40,2°C w cieniu, zanotowany 29 lipca 1921 w 

Prószkowie koło Opola. Światowy rekord temperatury to +56,7°C w cieniu w Dolinie Śmierci 

odnotowany 10 lipca 1913 roku. Za lato klimatyczne przyjmuje się okres roku, w którym średnie 

dobowe temperatury powietrza przekraczają 15°C. Pomiędzy latem klimatycznym i sąsiednimi 

klimatycznymi porami roku nie ma etapów przejściowych, w przeciwieństwie do zimy 

poprzedzanej przedzimiem, i następującym po niej przedwiośniem. 

 

 

 



 

Latem słońce świeci wysoko i mocno grzeje. Na łąkach i w ogrodach zakwitają barwne kwiaty. 

Ptasie pisklęta opuszczają gniazda. Nadchodzą wakacje. Letnie miesiące to: Czerwiec, Lipiec, 

Sierpień. 

 

 

 

 

Dojrzewają pierwsze owoce: truskawka, agrest ,czereśnia, porzeczka,  jeżyna,  malina, czarna, 

jagoda, poziomka 

 

   

 

 



                                                                                                                                                                                                         

Z pól płynie zapach zbóż. Zboża latem w polu dojrzewają: żyto na chleb, 
pszenica na bułki i ciastka,   owies na płatki śniadaniowe, jęczmień na kaszę i pasze. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

W lasach spotkać można różne owady; żuka , mrówkę, biedronkę, pszczołę miodną. 

 

 

 

Lato 

https://www.youtube.com/watch?v=I4Q8K4Ob0-0 - prezentacja 

 

Po łące biega lato 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E - piosenka 



 Ciekawostki o lecie  

 

 

 

Dla wielu osób lato to ulubiona pora roku, czas wakacyjnych wyjazdów i relaksu. 

Poznaj te ciekawostki o lecie, żeby dowiedzieć się więcej o ten porze roku! 

1. Skąd pochodzi nazwa „lato”? 

Nazwa ta wzięła się od prasłowiańskiego słowa „leto”, które tłumaczy się jako „najcieplejszą 
porę roku”. Stąd też wzięło się pojęcie roku, które początkowo liczyło się od jednego lata do 
drugiego. 

2. Astronomiczne lato 

Lato zaczyna się 21 czerwca. Wtedy też ma miejsce przesilenie letnie. Jest to najdłuższy 
dzień w roku dla krajów położonych na północnej półkuli. Z kolei na półkuli południowej jest 
to najkrótszy dzień w roku. 

3. Letnie kino 

Latem do kin wchodzą największe hity w ciągu całego roku. Hollywood staje się wtedy 
bardzo pracowite i wypuszcza swoje najlepsze filmy. Jakie hity wyszły właśnie latem? Dla 
przykładu: Szczęki, Gwiezdne Wojny, Poszukiwacze Zaginionej Arki, Forrest Gump. 
Wszystkie te filmy są bardzo znane i stanowią bardzo dużą część pieniędzy zarobionych przez 
Hollywood w ciągu roku. Oprócz tego, duże filmy wychodzą też w okolicy Bożego 
Narodzenia, jednak nie są one nawet w połowie tak popularne jak te, które pojawiają się w 
kinach w ciągu lata. 



4. Rosnąca wieża Eiffla 

Latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie. Dzieje się tak, bo jest ona zbudowana ze stali, która 
zmienia swoją wielkość pod wpływem temperatury. W zimę wieża się kurczy, a latem może 
urosnąć nawet o około 15 centymetrów. 

5. Co robimy w wakacje? 

Kilka lat temu przeprowadzono badania, które miały sprawdzić czym najbardziej lubimy 
zajmować się latem. Co ciekawe, na pierwszym miejscu było robienie zakupów. Potem 
pojawiło się zwiedzenie historycznych miejsc, pływanie oraz sporty wodne, spacery i 
wycieczki krajoznawcze. Czy oznacza to, że gorąca pogoda przekonuje nas do wydawania 
większej ilości pieniędzy? Bardzo możliwe! 

6. Chrześcijańskie święto 

W dniu przesilenia letniego świętuje się narodziny Jana Chrzciciela, który udzielił chrztu 
Jezusowi w rzece Jordan. Nie wiemy kiedy dokładnie urodziła się ta osoba, ale mówi się, że 
wydarzyło się to około pół roku przez Chrystusem. 

7. Noc świętojańska 

To noc, która kojarzy nam się z tajemniczością, magią i tańcami. Szekspir napisał o tym jedno 
ze swoich dzieł – „Sen Nocy Letniej”, który mówi właśnie o celebracji tej wyjątkowej nocy. 
Opisał on też pewne angielskie rytuały, które odprawiano w przeszłości. To święto z 
pewnością ma w sobie coś z prawdziwej magii. 

8. Święto Kronosa 

W Grecji podczas letniego przesilenia świętowano boga rolnictwa, czyli Kronosa. Z kolei 
Rzymianie świętowali dzień Hestii, która była boginią paleniska. W wielu krajach w bardzo 
różny sposób przeżywało się ten wyjątkowy dzień w roku. 

9. Letnie hity muzyczne 

Wspomnieliśmy już o hitach w kinie, ale okazuje się, że nie tylko tam tworzą się prawdziwe 
przeboje. W radiu również puszcza się piosenki, które zostały stworzone specjalnie z myślą o 
tej porze roku. Z pewnością każdy z nas ma piosenki, które kojarzą mu się wyłącznie z latem. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały one stworzone właśnie po to, żeby tak było. 

10. Noc Kupały 

Noc Kupały jest bardzo popularnym słowiańskim świętem. Odbywa się ono w nocy z 21 na 
22 czerwca, czyli podczas letniego przesilenia. Jest to też najkrótsza noc w roku. Puszcza się 
wtedy wianki na wodzie. W przeszłości skakało się też przez rozpalone ognisko. Dawniej 
było z tym świętem związane bardzo dużo różnych rytuałów i obrzędów, ale obecnie już 
niewiele osób się do nich stosuje. Niemniej jednak, pokazuje to, że ten dzień był bardzo 
ważny dla dawnych Słowian. 



Zagadki słowne  

 

Kolorowe, pachnące, 

w ogrodzie czy na łące, 

chętnie je zbieramy 

na bukiet dla mamy. 

 

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, 

kwitnie dzwonkami, 

chociaż nie zadzwoni. 

 

Wszyscy o niej mówią, 

że kwiatów królowa. 

Bywa czerwona, biała i różowa. 

 

Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. 

W swej nazwie sto mają, 

jak się nazywają? 

 

Szczęście przynosi, gdy ma cztery 

listki, jaka to roślina? To jest... 

 

By chronić skórę latem 

przed słońca nadmiarem, 

smaruj się nim, a potem 

opalaj z umiarem. 

 

Słońce nie poparzy 

noska ani uszu, 

jeśli się opalać 

będziesz w ………………… 

 

Gdy upał nad morzem, 

cień zapewnić morze. 

Choć jesienią jeszcze 

chronił Cię przed deszczem. 

 

Za uszy wkładaj 

ich oba końce 

i noś na nosie,  

gdy razi słońce. 

 



Na małych krzaczkach w promieniach słonka dojrzewają. 
Są słodkie i pyszne, i czerwony kolor mają. 
 
Ładnie pachnie żółta skórka. Kwaśny mają smak. 
Zawierają witaminy, wiemy, że to są ....... 
 
Jakie to na drzewie dojrzewają przysmaki, 
Które lubią jeść dzieci, dorośli i szpaki? 
 
Pomarańczowa jak marchew jest, ale okrągła też. 
 
Babcia pestki z nich wydłubie i sok słodki z nich wyciśnie, 
albo kompot ugotuje lub do ciasta doda……. 
 
Gdy tylko lato się zaczyna, na krzaku dojrzewa czerwona….. 
 
 

Wiersz „Czy to już lato?” 
B. Szelągowska 
 

 

Tato, czy już lato? 
Powiedz, proszę! Powiedz tato 
po czym można poznać lato? 
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 
Po prostu: 
Po słodkich malinach; 
Po bitej śmietanie z truskawkami; 
Po kompocie z wiśniami; 
Po życie, które na polach dojrzewa; 
Po letnich ulewach; 
Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 
Po boćkach uczących się latać; 
Po ogródkach tonących w kwiatach; 
Po świerszczach koncertujących na łące; 
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 
Po zapachu skoszonej trawy i róż; 
I... już 
 

 

 



CZERWCOWA KRZYŻÓWKA  

  

 
 

 
 

1.Kiedy ogon rozwinie ma sto oczu w ogonie ale nimi nie widzi choć pięknie barwione 
2. Że jest w ogródku łatwo zgadniemy skrył się ... lecz widać kopczyk ziemi 
3.Kuzyn świnki żyje w lesie porośnięty jest szczeciną, żołędzie, grzyby, kasztany z głodu mu 
nie dadzą zginąć 
4.Ma wąsy, ma łysy ogonek biega w mroku i w ciszy a zmyka w inną stronę kiedy „miau" 
usłyszy 
5.Ma malutkie nóżki i króciutki ryjek chociaż igły nosi to nigdy nie szyje 
6.Co to za panienka zielona sukienka wytrzeszczone oczy gdy się do niej zbliżysz wnet do 
wody wskoczy 
7.Tłustego mleka da nam na serek i ciepłej wełny da na sweterek 
8.O nocleg nie prosi wędrując po świecie bo swój domek nosi na grzbiecie 



9. Mieszkam w kącie lub przy chacie służę ludziom jak przyjaciel więc i wy mnie chyba 
znacie bywam bury lub kudłaty waszych domów wiernie strzegę, bez zapłaty 
10. Chytrus z niego nie lada do kurnika się skrada 
11.Mokre to i małe - kapie - drąży skałę 
12.Szarzeje i niknie jesienią a wiosną na łące znów się zazieleni 
13.Gdy go długo nie ma, często narzekają. A gdy przyjdzie pod parasol - przed nim się 
chowają 
14.Ma on nóżkę, nie ma buta, ma kapelusz, nie ma głowy, czasem gorzki i trujący, często 
smaczny jest i zdrowy 
15.W zimowe dni nagie stoją a wiosną w zieleń się stroją. A kolor ten w jesieni w żółtą 
sukienkę się zmieni 
16.Przyleciał do nas, z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się śmiały, 
gdy go witały żabki płakały przez dzionek cały 
17.Służy do mycia, służy do picia bez niej na ziemi nie byłoby życia 
18.Na skórze łuska w wodzie się pluska 

 

  

 

Zaczyna się lato. Ile wiesz o tej porze roku?  

1.  Kiedy dokładnie zaczyna się lato, a kiedy się ono kończy?  

 21 czerwca do 22 września 

 21 czerwca do 23 września 

 22 czerwca do 21 września 

2. Jaka temperatura potrzebna jest, by zacząć mówić o lecie klimatycznym?  

 15 stopni Celsjusza 

 22 stopnie Celsjusza 

 25 stopni Celsjusza        

 



 

3. Kiedy w Polsce panuje lato, w Argentynie jest:  

 także lato 

 wiosna 

 zima        
 

4. Noc Kupały to noc przesilenia letniego i oficjalny początek lata. Wiązały się z nią 

różne wróżby i obrzędy. Który z nich nie jest dla Nocy Kupały specyficzny?  

 palenie wianków 

 palenie ziół w ognisku 

 szukanie kwiatów paproci 

5. Czy wiesz, kiedy w Polsce obchodzona jest noc świętojańska?  

 21-22 czerwca 

 22-23 czerwca 

 23-24 czerwca 

6. Czym są żniwa?  

 to okres, kiedy rolnicy zasiewają pola 

 to letnie zbiory roślin uprawnych 

 to czas koszenia trawy 

7. Kiedy katolicy święcą wiązanki i obchodzą święto 'Matki Boskiej Zielnej?  

 30 lipca 

 3 sierpnia 

 15 sierpnia 

8. Moment, w którym rolnicy kończą letnie prace w polu to?  

 zażynki 

 zakosy 

 dożynki 

9. Czy potrafisz dokończyć to przysłowie? ''Kto w lecie nie zbiera...''  

 …temu w marcu głód doskwiera 

 …w zimie głodem przymiera 

 …ten wiosną głodem przymiera 

10. Kiedy w powietrzu zaczyna unosić się babie lato, to znak, że  

 rozpoczyna się lato 

 lato jest w pełni 

 rozpoczyna się jesień 

 

 

 


